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Resumo 

O Problema de Dimensionamento de Lotes Capacitado (CLSP) é uma decisão fundamental no 
estágio do planejamento tático em um processo de manufatura, consistindo em decidir a quantidade a 
ser produzida de cada item demandado em cada período do horizonte de planejamento.  Comparamos 
neste trabalho o modelo “global” (nos quais todos os períodos do planejamento de produção são 
considerados ao mesmo tempo) com a abordagem seqüencial que utiliza os mesmos modelos para 
resolver uma seqüência de subproblemas correspondendo aos períodos (1) e então (1,2), (1,2,3), 
(1,2,3,4), etc.  Mostramos que a abordagem seqüencial sempre fornece melhores resultados que a 
abordagem global.  Obviamente, trabalhar com métodos exatos torna a resolução impraticável, mas 
quando trabalhamos  com heurísticas o ganho obtido quando resolvendo vários problemas menores é 
significante quando comparando com as soluções obtidas pelo problema global. 
Palavras-chave: problema de dimensionamento de lotes, planejamento da produção, heurísticas. 

 
 

Abstract 
The Capacitated Lot-Sizing Problem is a fundamental decision on the tactical planning stage 

in a manufacture process, which consists on deciding the quantity to be produced of each demanded 
item in each period of the planning horizon.  We compare in this paper the “global” model (in which 
the whole planning horizon is considered at once) with the “rolling horizon” approach that uses the 
same models to solve a sequence of sub-problems corresponding to periods (1), and then (1,2), (1,2,3), 
(1,2,3,4), etc. We show that the sequential approach often gives better results than the global one. 
Obviously, working with exact methods makes the resolution impracticable, however with heuristics 
the gains obtained by solving several smaller size instances is significant when compared to the 
solutions obtained using the global problem.  
Key-words: lot sizing problem, production planning, heuristics. 

 
 

1.  Introdução 
O problema de dimensionamento de lotes consiste em planejar a quantidade a ser produzida 

dos itens em vários (ou único) estágios, em cada período ao longo de um horizonte de tempo finito, de 
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modo a atender uma certa demanda e otimizar uma função objetivo (por exemplo, minimizar os 
custos). Bahl et al. (1987) apresentam uma classificação de diferentes tipos de problemas de 
dimensionamento de lotes através da Figura 1. 

 

Monoestágio 
(demanda 

independente)

Sem limitações 
de capacidade

Com limitações 
de capacidade

Múltiplos Estágios 
(demanda 

dependente)

Problemas de dimensionamento de lotes

Sem limitações 
de capacidade

Com limitações 
de capacidade  

Figura 1 : Uma classificação dos problemas de dimensionamento de lotes. 
 
 Esta classificação é simplista, enfatizando apenas dois aspectos dos problemas de 
dimensionamento de lotes: o número de estágios (um sistema é dito monoestágio quando os itens a 
serem produzidos são independentes, isto é, nenhum segue ou antecede o outro, e um sistema é dito 
multiestágio quando a produção de um determinado item depende da produção de outro item, chamado 
item componente) e a existência de limitações de capacidade. Outros aspectos importantes tais como 
tempos e custos de preparação de máquinas, máquinas paralelas, por exemplo, não são contemplados 
nesta classificação simplificada. 
 
 Segundo Maes et al. (1991), encontrar uma solução factível para problemas de 
dimensionamento de lotes com capacidade limitada que considere tempo de preparação é NP-
completo. Por esta razão, a maioria das técnicas de resolução encontradas na literatura são heurísticas 
dedicadas a resolver problemas específicos (Billington et al., 1983 e Bahl et al., 1987) 

 
 No caso do problema de dimensionamento de lotes monoestágio com capacidade infinita de 
produção, a minimização dos custos totais trata do balanceamento dos custos de produção e dos custos 
de estocagem.  A referência clássica  para a resolução deste problema é o artigo de Wagner e Whitin 
(1958), pois o problema pode ser decomposto em M subproblemas, um para cada item.  E, cada 
subproblema pode ser resolvido utilizando um algoritmo ótimo de programação dinâmica. 
 
 Entretanto, se limitarmos a quantidade de recursos a serem utilizados e incluirmos tempos de 
preparação, obteremos o Problema de Dimensionamento de Lotes Monoestágio Capacitado com 
Tempo de Preparação.  E para este problema inteiro-misto, Trigeiro et al. (1989) formulou um método 
heurístico de resolução baseado na relaxação lagrangiana das restrições de capacidade.  Assim, ao se 
aplicar a relaxação lagrangiana às restrições de capacidade, o problema torna-se do tipo monoestágio 
com capacidade infinita de produção, podendo então ser resolvido via programação dinâmica.  O valor 
da função objetivo do problema relaxado (lagrangiano) produzirá um limitante inferior para o 
problema original, e o método do subgradiente é utilizado para atualizar os multiplicadores de 
lagrange, visando determinar o maior dos limitantes inferiores. 
 
 Provavelmente a solução do problema relaxado será infactível violando as restrições de 
capacidade. Para isso, Trigeiro et al. (1989) desenvolveu uma heurística de factibilização que parte da 
solução obtida pelo algoritmo de programação dinâmica, tentando ajustar os lotes (transferindo-os para 
períodos anteriores ou posteriores, se possível) de acordo com a capacidade disponível em cada 
período.  O procedimento de factibilização possui dois passos: regressivo e progressivo no tempo. 
 

Os passos regressivo e progressivo são aplicados sucessivamente até que uma solução factível 
seja obtida ou um número limite de iterações seja atingido.  Uma iteração do procedimento de 
factibilização é contada quando se executa um passo regressivo e um progressivo da heurística. 
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Neste artigo estaremos interessados no Problema de Dimensionamento de Lotes Monoestágio 

com Capacidade Finita de Produção, para o qual mostraremos a sua formulação matemática a seguir. 
 

2.  Modelagem Matemática 
 O modelo matemático para o Problema de Dimensionamento de Lotes monoestágio com 
vários itens, restrição de capacidade, custos de produção, preparação e estoque e tempos de preparação 
e produção, usualmente denotado por (CLSP), pode ser escrito como segue. 
 

Seja a seguinte notação: 
 
Índices: 
i=1, ..., M  número de itens a serem processados. 
t=1, ..., T número de períodos considerados. 
 
Parâmetros: 
dit : demanda do item i para cada período t 
cit :  custo de produção do item i no período t 
hit :  custo de estoque do item i no fim do período t  
sit :  custo de preparação do item i no período t 
vi :  quantidade unitária de recurso utilizado na produção do item i 
Ct :  capacidade disponível no período t (em unidades de tempo) 
fi  :  tempo de preparação do item i  
Q :  Número grande 
 
Variáveis: 
xit :  número de itens i produzidos no período t 
Iit :  estoque do item i no período t 
zit : 1 se existe produção do item i no período t e 0 caso contrário.    
 

( )

( )

{ } (6)       T ..., 1,t ;  M..., 1,i                                  1,0z         
(5)       T ..., 1,t ;  M..., 1,i                                 0I,x         
(4)       T ..., 1,t ;  M..., 1,i                                 z.Qx         

(3)                        T ..., 1,t                Czfxv         

(2)      T ..., 1,t ;  M..., 1,i                dIIx   :.a.s

(1)                                            zsIhxc   Min

it

itit

itit

t

M

1i
itiiti

itit1t,iit

T

1t

M

1i
itititititit

==∈
==≥

==≤

=≤+

===−+

++

∑

∑∑

=

−

= =

 

 
 

A função objetivo (1) representa os custos envolvidos na produção, estoque e preparação. As 
restrições (2) denotam o balanço de estoque (sem perda de generalidade, o estoque inicial e final 
podem ser considerado nulos), as restrições (3) representam os limites de capacidade onde se levam 
em consideração o tempo despendido para a produção dos itens e preparação das máquinas, as 
restrições (4) denotam em quais períodos ocorre produção (onde Q é um número grande).  As 
restrições (5) garantem a não-negatividade das variáveis referentes ao número de itens a serem 
produzidos e ao estoque em cada período do horizonte de planejamento.  As restrições (6) denotam a 
existência ou não de produção de cada item em cada período do horizonte de planejamento. 
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 Trigeiro et al. (1989) propõem um método de resolução para esse problema baseado na 
relaxação lagrangiana das restrições de capacidade (3), como descrito anteriormente. Neste artigo 
propomos algumas abordagens heurísticas que consistem em uma analogia com o problema do 
caminho mínimo, e então comparar com os resultados obtidos por Trigeiro e al. (1989).   

 
 
3.  Métodos de Resolução: Abordagem Seqüencial 
 Considere um grafo onde os nós representam os períodos e cada arco corresponde a um 
problema de dimensionamento de lotes capacitado.  Por exemplo, o arco (k,l) corresponde ao problema 
de dimensionamento de lotes considerando apenas os dados referentes aos períodos k, k+1, ..., l.  
Logo, nessa nova notação, solucionar um problema com T períodos significa resolver o arco (1,T).  
Por exemplo, para um problema que tenha 5 períodos resolver o arco (1,T) significa resolver o (CLSP) 
para os períodos 1 a 5.   Se no mesmo exemplo quiséssemos resolver o arco (3,5), significaria resolver 
o (CLSP) com 3 períodos, considerando o período 3 como o primeiro período, o período 4 como o 
segundo e finalmente o período 5 como o último período.  E, cada arco pode ser resolvido utilizando o 
algoritmo de Trigeiro et al. (1989). 
 

Apresentamos a seguir 4 abordagens distintas para o Problema de Dimensionamento de Lotes 
Capacitado com Tempos de Preparação usando a representação acima. 
 

3.1.  Primeira Abordagem:  2-Arcos  
Nossa primeira abordagem para o problema consiste em dividir o problema original que 

corresponde ao arco (1,T) em dois problemas menores, por exemplo, considere um problema com 5 
períodos.  Ao invés de resolvermos o arco (1,5), podemos dividir o problema em dois menores, por 
exemplo, podemos resolver os seguintes caminhos de dois arcos: (1,1)(2,5) ou (1,2)(3,5) ou (1,3)(4,5) 
ou (1,4)(5,5), como mostra o primeiro nível da Figura 2 (considere o arco (1,T) como nível zero).   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2:  Rede para T=5, mostrando todos os possíveis nós para 2-Arcos. 
 
Tomemos como exemplo o caminho (1,2)(3,5).  Esse caminho significa resolver 

primeiramente o (CLSP) para os períodos 1 e 2 e depois resolver o (CLSP) para os períodos 3, 4 e 5.  
Obviamente, quando resolvemos o segundo arco (3,5) provavelmente encontraremos infactibilidade no 
primeiro período, no nosso caso, no período 3.  Para superar essa dificuldade, ao invés de resolvermos 
o segundo arco como um problema de três períodos (3, 4 e 5), resolvemos como um problema de T 
períodos, utilizando a seguinte abordagem: 
 

Seja T=5, M=4 e a demanda dada pela tabela abaixo. 
 1 2 3 4 

1 10 0 0 10 
2 10 10 0 10 
3 0 0 10 0 
4 10 10 10 10 
5 0 0 10 10 

 

(1,5) 
  

(1) (2,5) 

  
(1,2) (3,5) 

  
(1,3) (4,5) (1,4) (5) 

1-Arco 

2-Arcos 
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Suponha que vamos solucionar o caminho (1,2)(3,5).  Logo, o primeiro passo é resolver um 
(CLSP) para o arco (1,2), ou seja, resolver o (CLSP) apenas considerando os períodos 1 e 2. Suponha 
que a produção resultante seja:  

 
 1 2 3 4 
1 20 0 0 20 
2 0 10 0 0 

 
Nesse momento, ao invés de resolvermos outro (CLSP) considerando apenas os períodos 3, 4 

e 5, guardamos o custo de estoque referente ao primeiro (CLSP) resolvido (considerando apenas os 
períodos 1 e 2) denominamos dit=xit para i=1,...,M e t=1,2 e para os períodos do segundo arco, a 
demanda continua a mesma, da seguinte forma, considerando ainda o exemplo: 

 
 1 2 3 4 
1 20 0 0 20 
2 0 10 0 0 
3 0 0 10 0 
4 10 10 10 10 
5 0 0 10 10 

 
Resolvendo-se novamente o (CLSP) para a demanda acima, a solução final para o problema 

geral, é a soma dos custos de estoque do primeiro arco com os custos de produção, preparação e 
estoque do segundo arco.  Fazendo dessa forma, o problema tem mais flexibilidade para mover itens 
de períodos apertados em relação à capacidade para períodos, pertencentes a arcos anteriores, mais 
“folgados”.  Também, resolvendo problemas menores, temos maiores possibilidades de encontrar 
melhores soluções, ou até soluções próximas do ótimo.  Chamamos essa abordagem de 2-Arcos. 

 
 
3.2.  Segunda Abordagem:  3-Arcos 
Da mesma forma que o procedimento 2-Arcos, a abordagem 3-Arcos divide agora o problema 

em um caminho de 3 arcos, ou 3 subproblemas.  Ao invés de resolver o problema original (1,T), 
podemos resolver 3 subproblemas, por exemplo, para T=5, temos os caminhos: (1)(2)(3,5) ou 
(1)(2,3)(4,5) ou (1)(2,4)(5) ou (1,2)(3)(4,5) ou (1,2)(3,4)(5) ou (1,3)(4)(5), como mostra o segundo 
nível da Figura 3.   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3:  Rede para T=5, mostrando todos os possíveis nós para 2-Arcos e 3-Arcos 
 
Da mesma forma, ao resolvermos o segundo arco, utilizamos a produção proveniente da 

resolução do primeiro arco como demanda, e o terceiro arco é resolvido do período 1 a T, sendo que a 
demanda dos períodos do primeiro e segundo arcos são dados como a produção obtida anteriormente. 

 
Poderíamos continuar dessa forma e dividir o problema em caminhos de 4 arcos (4-Arcos), 5 

arcos (5-Arcos),..., até T arcos (T-Arcos), como mostra a Figura 4.  Obviamente, resolver todos os 
possíveis caminhos da rede é computacionalmente inviável. 

 

  

    

(1,5)   

(1) (2,5)     (1,2) (3,5)     (1,3) (4,5)     (1,4) (5)     

(1) (2) (3,5)     (1) (2,3) (4,5)     (1) (2,4) (5)     (1,2)  (3) (4,5)      (1,2) (3,4) (5)     (1,3) (4) (5)     

1   -  Arco     

2   -   Arcos     

3   -   Arcos     
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Figura 4:  Rede para T=5, mostrando todos os possíveis arcos para 2-Arcos, 3-Arcos, 4-Arcos e 5-

Arcos. 
 
Neste trabalho apenas lidamos com as abordagens 2-Arcos e 3-Arcos.  E, para resolver cada 

arco, utilizamos o algoritmo de Trigeiro et al. (1989). 
 

3.3.  Terceira Abordagem:  Arco_Trigeiro 
 A terceira abordagem é baseada no problema de caminho mínimo da seguinte forma:  
Inicialize o caminho com os arcos (1)(2) ou (1,2).  Resolva esses dois caminhos utilizando o algoritmo 
de Trigeiro et al. (1989).  Escolha o melhor caminho até o momento, ou seja, escolha (1)(2) se seu 
custo for menor que o custo do caminho (1,2), ou vice-versa.  Suponha que o melhor caminho (com 
menor custo) tenha sido o caminho (1)(2).  Agora devemos inserir o período 3, logo temos as seguintes 
opções: os caminhos (1)(2)(3), (1)(2,3) ou (1,3).  Resolva esses três caminhos e escolha o melhor 
(novamente o de menor custo).  Suponha que o caminho com menor custo até o momento seja 
(1)(2,3).  Agora temos que inserir o período 4.  Para isso temos que percorrer os seguintes caminhos:  
(1)(2,3)(4), (1,)(2,4) ou (1,4).  Resolva novamente todos os caminhos e guarde o melhor.  E assim por 
diante até inserir o último período T, obtendo assim o melhor caminho do período 1 ao T.  É 
importante ressaltar que, fazendo dessa maneira não estamos percorrendo todos os possíveis caminhos 
do grafo, mas podemos encontrar soluções, ou caminhos, com 1, 2, 3,..., ou T arcos.  A solução com 
apenas um arco, (1,T) corresponde à solução de Trigeiro et al. (1989), e a solução com T arcos 
corresponde à solução lote por lote. 
 
 Nesse caso, a solução encontrada por Arco_Trigeiro será sempre melhor ou igual á solução de 
Trigeiro et al.  (1989) pois sempre resolveremos o último arco (1,T).  
 

3.4.  Quarta Abordagem:  Arco_Tabu 
 É basicamente a mesma abordagem do Arco_Trigeiro, mas ao invés de resolver os arcos 
utilizando o algoritmo de Trigeiro et al.  (1989), a abordagem Arco_Tabu resolve os arcos utilizando o 
algoritmo de Gopalakrishnan (2001) que é baseado na Busca Tabu.   
  

Nesse caso, a solução do Arco_Tabu não necessariamente será melhor ou igual á solução de 
Trigeiro et al.  (1989) pois ao resolver o arco (1,T) estaremos utilizando o algoritmo de 
Gopalakrishnan (2001) e não o algoritmo de Trigeiro et al.  (1989). 
 

Obviamente essas quatro abordagens possuem um tempo computacional maior que a 
heurística de Trigeiro et al. (1989), principalmente a Arco_Tabu.  A fim de sermos justos nas 
comparações, aumentamos o tempo de execução do algoritmo de Trigeiro et al.  (1989).  Para isso, 
basta aumentar o número máximo de iterações no método do Subgradiente.  Portanto, aumentamos de 
100 iterações para 500 e 1.000 iterações.  Observamos que a partir de 1.000 iterações, embora o 
algoritmo de Trigeiro et al. (1989) continue sendo mais rápido que as 4 abordagens apresentadas, ele 
não melhora mais sua solução.  Para as abordagens 2-Arcos, 3-Arcos e Arco_Trigeiro foi utilizado o 
algoritmo de Trigeiro et al. (1989) com 100 iterações no Método do Subgradiente. 

    

(1,5) 

(1) (2,5) (1,2) (3,5) (1,3) (4,5) (1,4) (5) 

(1) (2) (3,5) (1) (2,3) (4,5) (1) (2,4) (5) (1,2)  (3) (4,5)  (1,2) (3,4) (5) (1,3) (4) (5) 

(1) (2) (3) (4,5) (1) (2) (3,4) (5) (1)  (2,3) (4) (5) (1,2) (3) (4) (5) 

1 - Arco 

2 - Arcos 

3 - Arcos 

4 - Arcos 

(1) (2) (3) (4) (5) 5 - Arcos 
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4.  Resultados Computacionais 
 Para mostrar a performance das heurísticas 2-Arcos, 3-Arcos, Arco_Trigeiro e Arco_Tabu, 
utilizamos os 751 problemas testes de Trigeiro et al. (1989) e comparamos com suas soluções.   
Embora Trigeiro et al. (1989) considere no modelo matemático todos os custos variantes no tempo, na 
implementação do método, todos os custos foram considerados constantes no tempo.  Os métodos 
implementados neste artigo utilizam a linguagem C e os testes computacionais foram realizados em 
uma Sun Station Ultra 1. 
 

Trigeiro et al. (1989) apresenta os seguintes 5 conjuntos de testes com 751 instâncias:  o 
conjunto 70 no qual possui 70 instâncias, o conjunto 141 que possui 141 instâncias, e os conjuntos 
540-1, 540-2 e 540-3, cada um possuindo 180 instâncias. 
 

Para 2-Arcos construímos todos os possíveis caminhos (de dois arcos) e escolhemos o de 
menor custo.  O mesmo fizemos para 3-Arcos (construímos todos os possíveis caminhos de 3 arcos).  
Depois, tomamos a melhor solução entre eles e denominamos essa solução de 2-3Arcos (os melhores 
resultados entre 2-Arcos e 3-Arcos).   
 
 A seguinte tabela compara as soluções obtidas por Trigeiro et al. (1989) com 100, 500 e 1.000 
iterações no Subgradiente com as soluções obtidas por 2-3Arcos, Arco_Trigeiro a Arco_Tabu, para 
todos os 5 conjuntos de testes computacionais. 
 
Tabela 1:  Comparações entre as soluções das 4 abordagens propostas e os resultados de Trigeiro et al. (1989). 

 Instâncias Trigeiro et al. 
100 iterações 

Trigeiro et al. 
500 iterações 

Trigeiro et al. 
1.000 iterações 

     
70       53   (  11)      53   ( 11)     53   ( 11) 

141     105   (  18)      90   ( 20)     90   ( 20) 
540-1     119   (  57)    117   ( 36)   117   ( 36) 
540-2       93   (  67)      73   ( 60)     73   ( 60) 

 
 

2-3 Sets 

540-3       76   (  74)      51   ( 63)     51   ( 63) 
     

70       63   (    3)      63   (   3)     63   (   3) 
141     118   (    5)    115   (   5)   115   (   5) 

540-1     136   (  27)    132   ( 11)   132   ( 11) 
540-2       93   (  25)      67   ( 25)     67   ( 25) 

 
 

Arco_Tabu 

540-3       43   (  28)      30   ( 28)     30   ( 28) 
     

70       21   (  49)      19   ( 41)     19   ( 41) 
141       30   (111)      22   ( 70)     22   ( 70) 

540-1       46   (134)      43   ( 70)     43   ( 70) 
540-2       20   (160)      15   ( 97)     15   ( 97) 

 
 

Arco_Trigeiro 

540-3       10   (170)        9   ( 97)       9   ( 97) 
 

A coluna Instâncias denota o conjunto de instâncias utilizadas por Trigeiro et al. (1989).  A 
coluna Trigeiro et al. 100 iterações denota a quantidade de soluções obtidas por 2-3Arcos, 
Arco_Trigeiro e Arco_Tabu melhores que Trigeiro et al. com 100 iterações no Método do 
Subgradiente.  O mesmo para as colunas Trigeiro et al. 500 iterações e Trigeiro et al. 1.000 iterações, 
onde o primeiro denota utilizar o algoritmo de Trigeiro et al. (1989) com 500 iterações no Método do 
Subgradiente e o segundo representa o algoritmo de Trigeiro et al. (1989) com 1.000 iterações no 
Método do Subgradiente. 

 



 

 
8 

XXXIV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PESQUISA OPERACIONAL  –  8 a 11 de novembro de 2002, Rio de Janeiro/RJ
A PESQUISA OPERACIONAL E AS CIDADES SBPO

Por exemplo, para o conjunto de Instâncias 70, a abordagem 2-3Arcos obteve 53 soluções 
melhores que Trigeiro et al. 100, 500 e 1.000 iterações.  Para o conjunto de instâncias 141, 2-3Arcos 
obteve 105 soluções melhores que Trigeiro et al. com 100 iterações, e 90 soluções melhores que 
Trigeiro et al. com 500 e 1.000 iterações.  Os números entre parênteses denotam a quantidade de 
soluções obtidas iguais às de Trigeiro et al. (1989).  Por exemplo, para o conjunto de soluções 141, a 
abordagem 2-3Arcos obteve 18 soluções iguais a Trigeiro et al. com 100 iterações e 20 soluções iguais 
a Trigeiro et al. com 500 e 1.000 iterações. 

Podemos concluir a partir da Tabela 1 que resolver vários problemas menores resultam, em 
grande parte, em melhores soluções do que resolvendo os problemas globais.  Observe que, como 
mencionado anteriormente, a qualidade das soluções de Trigeiro et al. quando aumentamos de 500 
para 1.000 iterações no subgradiente não sofre diferenças consideráveis.  
 

A Tabela 2 a seguir, refere-se aos “seis problemas difíceis” de Trigeiro et al. (1989) relatados 
por Wolsey (encontrados na internet no endereço: http://www.core.ucl.ac.be/wolsey/trigeiro.htm).  A 
Tabela 2 nos mostra para os seis problemas difíceis (pertencentes ao conjunto 141 dos problemas de 
Trigeiro et al. (1989)), os resultados obtidos por Wolsey, Trigeiro et al. e a melhor solução entre 2-
Arcos e 3-Arcos incluindo o caminho obtido por esta melhor solução.  Dentre os 6 problemas a 
heurística 2-Arcos conseguiu melhores resultados que Trigeiro et al. (1989) em 3 instâncias e em 1 
instância conseguiu melhor resultado que Wolsey. 
 
Tabela 2: Problemas “difíceis” relatados por Wolsey. 
Instâncias 
(conjunto 

141) 

Solução obtida 
por Wolsey 

Solução obtida 
por Trigeiro et al. 

Trigeiro et 
al. 
LB 

Melhor Solução 
entre 2-Arcos e 

3-Arcos 

Melhor 
caminho 

G30 37.721 39.142 36.793 38.874* (1,9)(10,15) 
G53 74.634 75.291 73.752 75.485 (1,3)(4,15) 
G57 136.509 137.033 136.358 137.138 (1,2)(3,15) 
G62 61.806 63.227 60.920 62.924* (1,28)(29,30) 
G69 132.650 132.281 130.162 132.096** (1,21)(22,30) 
G72 288.424 288.447 287.744 288.783 (1,2)(3,30) 

*2-Arcos fornece solução melhor que Trigeiro et al. 
** 2-Arcos fornece solução melhor que Trigeiro et al. e Wolsey 

 
5.  Problema de Emparelhamento dos Tempos de Preparação 

A fim de melhorar a solução recorrente do CLSP, propomos emparelhar os tempos de 
preparação (ou, Setup Pairings Problem).   O Problema de Emparelhamento dos Tempos de 
Preparação (PETP) é semelhante ao Problema de Emparelhamento dos Tempos de Preparação 
considerando tempos ociosos (PETP/TO),  (ou, Setup Carryover Problem estudado por 
Gopalakrishnan et al. (1995)), mas não leva em consideração o tempo ocioso de máquina em cada 
período utilizando-o para produção.  O propósito do PETP consiste apenas em rearranjar os itens nos 
períodos em que já estão alocados de tal modo que o último item produzido no período t seja o mesmo 
item produzido no início do período t+1.  Fazendo dessa forma podemos economizar no custo de 
preparação quando tem-se que preparar a máquina para a produção de itens diferentes.  A seguir 
mostramos o modelo matemático para tal problema. 

 
Seja M a quantidade de itens, T a quantidade de períodos do horizonte de planejamento, M(t) a 

quantidade de itens produzidos no período t, C(t) o número de itens em comum produzidos nos 
períodos t e  t+1, e seja  sit o custo de preparação para o item i no período t.  Mais ainda, sejam, 
 





=
contrário caso 0

 tperíodo no primeiro produzido é i item o se 1
itα  
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=
contrário caso 0

 tperíodo no últimopor  produzido é i item o se 1
itβ  

 



 +

=
contrário caso 0

1 tperíodo no primeiro e t período no últimopor  produzidoser  para escolhido é i item o se 1
itY

 





=
contrário caso 0

 tperíod no produzido é produto um somente se 1
tδ  

 

 Sem perda de generalidade podemos supor que 1 ou mais produtos são produzidos em cada 
período, pois caso contrário podemos dividir o problema em dois ou mais subproblemas.   O modelo 
matemático para o PETP pode ser escrito da seguinte forma:  
 

{ } (13)             T ..., 1,t ;  M..., 1,i                               1,0,,Y         

(12)                          1T,...,1t                                          1Y         

(11)        1T,...,1t  ; )t(Ci                        0Y2         
(10)             T ..., 1,t ; )t(Mi                                1         

(9)                                T ..., 1,t                                          1        

(8)                               T ..., 1,t                                          1  :s.a.

(7)                                                                                Ys       Max

ititit

)t(Ci
it

it1t,iit

titit

)t(Mi
it

)t(Mi
it

T

1t )t(Ci
itit

==∈

−=≤

−=∈∀≤−−
=∈∀+≤+

==

==

∑

∑
∑

∑ ∑

∈

+

∈

∈

= ∈

βα

βα
δβα

β

α

 

  
 A função objetivo (7) minimiza os custos de preparação.  As restrições (8) asseguram que pelo 
menos um item será produzido no início de cada período.  Também, as restrições (9) asseguram que 
pelo menos um item será produzido no fim de cada período.  Para períodos com mais de um item 
produzido, as restrições (10) garantem que o primeiro item seja diferente do último item produzido em 
cada período.  As restrições (11) asseguram que se um dado item for escolhido para ser produzido no 
início de um período, o mesmo não pode ser escolhido para ser produzido no início do próximo 
período.  As trocas de posição dos itens são contabilizadas pelas restrições (12).  As variáveis 
consideradas são binárias, conforme restrições (13). 
 
6.  Resultados Computacionais 

Mostramos nas seções anteriores como obter os resultados utilizando as quatro heurísticas 
propostas e, suas performances foram apresentadas na seção 4.  A fim de melhorar as soluções obtidas 
pelas heurísticas propostas, depois de obter os melhores resultados dentre as heurísticas 2-Arcos, 3-
Arcos, Arco_Trigeiro e Arco_Tabu, aplicamos o PETP (utilizando o pacote comercial CPLEX) e 
comparamos com os resultados obtidos por Gopalakrishnan (2001) após a aplicação do PETP/TO.  A 
Tabela 3 nos mostra a quantidade de instâncias em que depois de aplicar o PETP sob a melhor 
solução, obteve melhores resultados que Gopalakrishnan (2001) após o PETP/TO.    
 
Tabela 3:  Comparação dos resultados obtidos pelo PETP e os resultados obtidos por Gopalakrishnan, 2001 após 
PETP/TO. 

Conjunto de # melhores soluções que 
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Problemas PETP/TO 
70 0 

141 1 
540-1 35 
540-2 64 
540-3 55 

 Note que o Problema de PETP/TO, além de rearranjar os itens levando em conta o primeiro e 
último item produzido em cada período, leva em consideração o tempo ocioso em cada período do 
horizonte de planejamento.  Desta forma, já era esperado que seus resultados fossem melhores que os 
obtidos aplicando o PETP.  Mas, pela Tabela 3 podemos deduzir que como os conjuntos de problemas 
70 e 141 são mais “folgados” que os restantes, o PETP aplica-se bem a problemas “apertados” (540-1, 
540-2 e 540-3), obviamente, quando não há tempo ocioso. 
 
7.  Conclusões 
 O problema de dimensionamento de lotes é uma decisão fundamental no estágio do 
planejamento tático em um processo de manufatura, consistindo em decidir a quantidade a ser 
produzida de cada item demandado em cada período do horizonte de planejamento.   Apresentamos 
neste trabalho quatro novas abordagens seqüenciais para o Problema de Dimensionamento de Lotes 
Capacitado considerando Tempos de Preparação. Comparamos  os resultados obtidos pelas heurísticas 
seqüenciais propostas com os obtidos pela heurística “global” de Trigeiro et al. (1989) e verificamos a 
eficácia em se resolver problemas menores seqüencialmente.   

Ainda neste trabalho, após a resolução do Problema de Dimensionamento de Lotes 
Capacitado, investigamos o que chamamos de Emparelhamento de Tempos de Preparação (PETP), 
onde, para cada período analisamos a possibilidade de  rearranjar os itens nos períodos em que já estão 
alocados de tal modo que o último item produzido no período t seja o mesmo item produzido no início 
do período t+1.  Fazendo dessa forma podemos economizar no custo de preparação quando tem-se que 
preparar a máquina para a produção de itens diferentes.   
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